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Beste ouders,
We zijn het schooljaar goed gestart. De
kinderen en de juffen en meester
hebben hun draai weer gevonden. We
hopen dat de sportdag volgende week
door kan gaan. We hebben uw hulp daar
wel bij nodig.
Op 1 november vieren we op school dat
ik 25 jaar bij het onderwijs zit. Voor mij
is het een verrassing wat er gaat
gebeuren, maar heel af en toe spreekt
een kind zijn of haar mond voorbij…Ik
ben heel benieuwd!
Volgende week start de
Kinderboekenweek. Na de centrale
opening zullen alle groepen met het
thema “Reis mee!” aan de slag gaan.
Komt u tijdens de open week maar een
kijkje nemen in groepen.
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Jaarvergadering
Benieuwd hoe de jaarlijkse
ouderbijdrage besteed wordt?
Ideeën over wat er mogelijk anders kan?
Woensdag 9 oktober bent u van harte
welkom op onze jaarvergadering!
Om 20 uur zal onze penningmeester
toelichten waaraan uw geld is besteed.
Wij hopen op uw komst!
De OuderRaad
Schoolfruit!
Voor de derde keer zijn we weer
ingeloot voor het EU
Schoolfruitprogramma! Dat betekent
dat we vanaf 29 oktober 20 weken lang
3 keer per week, op woensdag,
donderdag en vrijdag, fruit of groente
aan alle kinderen kunnen uitdelen. U
hoeft dan dus zelf niets mee te geven.

Nieuwe website
De nieuwe website staat online. We
willen Bart Koop heel erg bedanken
voor zijn hulp!
De komende tijd zullen we de website
verder bewerken. Tips en feedback zijn
altijd welkom!
Open week
Van 7 tot en met 11 oktober staat de
school open voor ouders, grootouders,
nieuwe ouders en andere
belangstellenden. U kunt de sfeer
komen proeven in de school en in de
groepen. We hopen op veel
belangstelling!

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag zijn de groep 8
kinderen weer langs de deuren om
kinderpostzegels en andere leuke
producten te verkopen. Dit jaar lopen
ze voor kinderen die in een
daklozenopvang of crisisopvang wonen.
Maar óók voor Je Mag Er Zijn, wat voor
pleegkinderen is. Hier heeft Suzanne,
moeder van Mathijs uit groep 7, vrijdag
wat over verteld in de klas.
Kinderpostzegels: één en al goede
doelen dus, dus heeft u nu een groep 8
topper aan de deur gemist? Vraag er
eentje of ze nog even langs de deur
komen.. En wilt u geen postzegels?
Geen probleem, ze verkopen
tegenwoordig van alles, dus u kunt uw
(kinder) hart ophalen!
Succes groep 8! En jullie weten het hé,
sta er trots en blij, want zo maken
jullie heel veel kinderen blij!
Suzanne van Ravenhorst

Typecursus
Voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8
bestaat de mogelijkheid om dit najaar
te starten met een typecursus, gegeven
door Joke van Loon. Tot nu toe hebben
zich 4 leerlingen aangemeld. Dat zijn te
weinig kinderen om te starten. U kunt
zich nog tot en met volgende week
opgeven.

Medezeggenschapsraad
Dinsdag 24 september is de MR voor het
eerst dit schooljaar bij elkaar geweest.
In de oudergeleding zitten Michiel
Scholten ( voorzitter en vader van Sara
uit groep 6 en Pim uit groep 8) en Cor
Spiegels (vader van Ruben uit groep 2).
In de personeelsgeleding zitten Marijke
Morren en Lisa Lemmers. U kunt deze
leden aanschieten als u vragen of
zorgen heeft of mailen naar:
mrgriftschool@gmail.com
PR groep
Bart Koop heeft na jaren zich ingezet te
hebben voor de PR groep zijn taak
neergelegd.Heel erg bedankt, Bart! Dat
betekent dat wij dringend op zoek zijn
naar een nieuw lid. Liefst iemand die
thuis is in social media en natuurlijk
zich in wil zetten voor de PR van de
school. Wie o wie sluit zich bij ons aan ?
Dinsdag 29 oktober om 19.30 uur komen
we weer bij elkaar

Bijzondere data in de komende
periode:
23 september t/m 18 oktober:
Omgekeerde oudergesprekken
4 oktober : sportdag met pannenkoeken
7 t/m 11 oktober: Open week
10 oktober: Hardloopclinic voor de
bovenbouw
15 oktober 14.45 uur: Sociaal team in
school
16 oktober: Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij
18 oktober: Griftinfo 3
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
28 oktober : Fietscontrole groep 6,7 en
8
29 oktober, 19.30 uur: PR groep
6 november: Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij

